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Zamenhof-Festo en Hamburg; 11. Dec.

Hamburg (ehh). Post la pasintjara Zamenhoffesto kun Lukulaj guafoj, nun
Hamburga Esperanto-Societo ankao ci-jare preparas Zamenhoffeston kun
speciata menuo. Kiel kutime, inter la diversaj mangometoj okazos prelegoj ka|
aliaj prezentoj. Tamen, ci-jare la menuo ne estos tiom ompleksa kiel pasintjare.
Kvar horoj - tiom longe dauris la festmenuo tos kvar, kaj la cefa plado ne estos servita sur

idum la pasinta Zamenhoffesto - a! kelkaj
partoprenantoj estis iom fro multe. Sed bona
afero bezonas sian temponi Ni sangis la
koncepton: AnstatoO ses mangometoj nur es

ndividual teleroj, car tio tro sargas la liber-
volajn gekelnerojn, kiuj ja krome devas servi
la trinkapjn. Tamen ankau ci-jare farigos vere
guinda vespero! bv. legi pagon 31
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Sentenco

Mi ne povas
signifas

"mi ne volas"!
popola sogafo

Cu Nazia Hamburg?
Fine de Septembro 1993 okazis balotoj en
la urba stato Hamburg. En unu el la urbaj
kvartaloj, Wilbelmsburg, la dekstrcj portioj
povis atingi sukceson je 15,9 % de la vocoj.
Estasvere maltrankviliga rezulto, kvankam
la mezuma rezulto de dekstraj partioj en
Hamburg ne suficas por eniri la urban
parlamenton, car estcs mclpli ol 5 %. Ta-
men la ekzempio Wilbelmsburgdevas kapti
la atenton de politike interesitaj homoj:
Wilbelmsburg en ciuj rilotoj ne estas norma-
la kvartolo. Krom la fokto, ke gi trovigos sur
insulo inter norda kaj suda Eibo, gi prezen-
tas plurajn sociale tre gravajn trajtojn: Pres-
kau 80 % de la logejoj estas state subvenci-
itaj, 25 % estas eksterlandanoj, 11 % de la
enlogantoj estas senlaboraj, proksimume
same multaj vivas nur per sociala subteno,
alta krima kvoto. En tia medio estas facile
por la naciismaj partioj, kapti balotajn
vocojn. La naciisma klarigo, ke la eksterlan-
daj laboristoj forprenas la laborlokojn, tie
estas bonvena, kie vaste konstateblas mi-
zero. Pro la fakto ke eksterlandanoj ne
rajtos baloti, altigas la balota potenco de la
molkontentaj homoj. Tomen tio nur estas
unu faceto de la fenomeno. Krome, tia
balotadoesprimas proteston kontrau la esta-
blitaj partioj. La politikistoj de la grandaj
demokrataj partioj ne sukcesis, prezenti
okcepteblajn solvojn de la problemoj. La
registaro ne sufice frue ekvidis la socialajn
problemojn, car oni pli grave taksis la
iberan ekonomian evoluon. Fakte estas
mirige, ke nur en tia ekstreme sargita kvar-
talo rezultigis tia balotcdo, kvankam gene-
rale la popolo estas malkontenta. Klehr

Cetere
Se vi volas praktiki, car vi volas lerni flue
paroli, venu al nia klubejo antau la Jauda
klubvespero al la Konversacia Rondol



El Nia Klubo

Zatmndoffesto 1993
La lion de Decembro/ je la 19a horo
komencigos nia tradicia Zamenhoffesfo

en la suba salono de nia Esperanto-Domo.
Necesas antaua anonco kaj menu-mendo.

Programo de la vespero:

Salutvortoj de ia prezidanto
Unua mangometo: Supo

Prelegefo: Zomerihofo verkaro (P. Leyl
Dua mangometo: Kokfelo de salikokoj
Recitado: pensigaj poemoj (J. Wulff)

Trio mangometo: Brez/7o/ porkajo koj
bovafo kun voriaj legomoj kaj terpomoj

Festprefego
Kvaro mangometo: Ananaso forto

Surprizo kun Musiko
Fino de la menuo: digestivo, kafo ks.

Babilanta Rondo

Bonvolu anoncigi sufice frue
ce Elsbeth WIelgus, Tel. 25 29 36
au ce Benno Klehr, Tel. 43 51 97



Nia Terura Enigmo
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

36 37 38

39 40

41 42 43 44

Tiu ci enigmo sufice malfacila, car la
klarigoj necesigas duoblan pripensa-
don, kaj foje estas tute frenezaj.

Vertikaie

1: Komerce agi kiel museca dombesto.
2: Malice esprimi gojsenfon. 3: Greka filozo
fo, kiu ne konis Kennedy. 4: Sen gi CInoj ne
nomus nin longnazuloj. 5: Anstatcu li esHs
mortigito kapro. 6: Cieia ogant'. 7: Siangoel
minerola materiaio por stabiligi kaj subteni
movon. 8: Gi cirkauas piumojn. 9; Filigrana
akompananto de kukumo. 10: Ne metu vian
nazon lau Zamenhof en tian au alian. 11: Cu
ambli au troti, tni dirus tiel. 12: Pronomo de
persono. 17: Lau mindena dialekt'virino, lau
imperiestro en 800. 20: Rulil' kaj ci-ilo regas
en kristnaska bakejo. 22: Quinque notu tiel.
23: Populara gasmiksajo. 24: Cu malrompi?

27: Fama kauzo por klinigo de statistiko.
29: Ciprin' kun latuna brilo. 31: Rodikodetio,
per kio fadenigas lano. 32: Ne Latine, sed tiel
skribis Tore. 34: En la komenco gi ne estis
super la abismo. 36: ORB en Germanio, tiu en
Belgio. 38: Lasta vorto de L.E.E.N. 40: Tabel-
vorto, duavico. 42: MallongeGermana Reau
mur. 44: pinte de nadlo.

Horizontale
1 :Turka brandfilo, kreskanta en la tero. 8: Lau
varbaj": bela Perso. 13: sin sirmi, arkaike-
14: Agi kiel kariljono. 15: Tia estos emo d®
aganta lau 1 vertikaie. 16: Manier' de ino-
vigo, pli kaj pli kaj pli. 1 8: Familia norno de
Vermicelli kaj Tagliatelli. 19: Centralo tia es
tas ofte malsatata. 21: Pli valora nomo por
brikabrako. 24: Germane kaj Esperante, kvan-
kam malsame, saniga ag'.



Nia Programo 6/93
Klubejo malfermita faude ekde 1 8:30.
Mangoj: 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00.

GIS: ciun lastan lundon: 19:30.
Paroliga Rondo: ciun mardon: 17.30.

Decembro

2  Literatura Vespero

4  Studrondo, [poste estrarkunsido)

9 klubejo fermita pro
Sobota festo

11 Zamenhof-festo

komenco 19.00 h

(vidu pogon 31)

16 Klubejo fermita

18 Studrondo

27 Cermana Esp.-Junularo
invitas al gazetaro
konferenco (14.00 h)

30 Klubejo fermita

1

Klubhaus donnerstags ab 18:30 geoffnet.
Essen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender-
wochen: 14:00.
GIS: jeden letzten Monfag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Diensfag: 17:30.

dauriqo de pago 4

25: Gronda urbo, kie oni ofte neglektas
Januaron. 26: Flugi tiel signifas perdi kaj teni
ladirekton. 28: Unueldu kiuj funkciaskiel unu
el kvin. 30: Akada nomo de Sumera Diino.
33: Verda Insulo apud pli o! unu Aran. 35: La
komenco de la komenco. 36: Glota ebenofo
poreltrovi malglatafojn. 37: Same necesa kiel
mangi koj trinki.
39: La ponto Kohlbrandbrucke ec havas du.
40: Post la pupo venas tiu aspekt'. 41: Afrika
familiano de kulo. 43: Granda hero lau
Mocpherson kaj gaela historio.

Januaro
6 Literatura Vespero

/. Karst: Winnie-la-Pu

13 Bodo Schneider.
Video pri la UK
en Varsovio 1987

15 Studrondo (poste estrarkunsido)

20 Kunveno de la

Landa Ligo de GEA
(planoj por la joro 1994)

27 Bodo Schneider:

Antaukongreso
1993 en Barcelona

29 Studrondo

31 GlS-kunveno
1

La Jarcefkunveno 1994 de
Hamburga Esperanto-Societo

okozos lo

24an de Februoro 1994
ekde la 20a hero

en la Esperanto-Domo
Klaus-Groth-Strafie 95

20535 Hamburg
La eslraro de HES



Diversaj Temoj

Fortgeschrittenen-Kurs II
Der Kurs Esperanto fur Fortgeschrittene li findet ab dem 14. Januar 1 994 jeweilsfreitags
von 1 8.00 bis 19.30 an acht Abenden in den Rdumen des Espercnto-Vereins Honnburg staff.
Er wendet sich an fortgeschrittene Teilnehmer, die einen Anfdngerkurs und einen Fortgeschrit-
tenen-Kurs besucht bzw. entsprechende Eigenstudien betrieben haben.
Gelernt wird noch dem Buch Wir lernen Esperanto, Teil II, Kopitel 9 bis 15.
Die Kursgebuhr betrdgt DM 60,- fur Nichtmitglieder und DM 30,- fur Mitglieder. Wer das
Lehrbuch noch nicht besitzt, kann es fiir DM 20,- bei Kursbeginn erwerben.
Uber Anmeldungen freut sich der Kursleiter:
Jurgen Wulff, Bornkamp 12, 22043 Hamburg, Tel/Fax: (040) 656 06 59.

Kurso por progresintoj II
La kurso por progresintoj II okzos ekde la 14a de Januaro 1994, vendrede en la dome
de Hamburga Esperanto-Societo. Gi celas speciale progresintojn, kiuj post progresonta kurso
deziras pliperfektigi. Kromojn informojn donas la kursgvidanto; bv. vd. supre.

Nova ludo por klubanoj!
En lo tufa mondo oni audas la plendojn, ke

Itaj membroj venas en la klubejnur malmuirai memoroi venas en la l<lube|on.
CIU kazo. El ciuj mi nur citu

La kluba vivo stagnas. La Esperanto-grupoj
ne instigas malnovajn membrojn, fari konfri-
buon por atingi la celojn de la movodo. Jam
multaj ghomoj sercis eblecojn por aktivigi la
samideanojn. Nun Bernhard Golden (vd.
Eventoj 1/Oktobro 93, p. 2) elpensis novan
ludon por trovi solvon de tiu problemo.
De Huizingo ( ML, {heujzinga}, 1 872 - 1 945)
ni scios, ke ludodo estos elemento de la
kulturo. Multan kulturon bezonos la Esperan-
to-movado, kaj bezonos niaj kluboj. Nu, la
ludo de Golden - La Oro Ludo - estas speco
de konkurso, en kiu povos partopreni ciu
membro de la loka grupo. La konkurso konsi-
stos el multaj variaj taskoj, kies plenumadon
ciuj povas efektivigi. Per ciu agodo finita, la
aginto ricevas antaudefinitan nombron de
poentoj. Al kelkaj venkintoj, kiuj povis kolek-
ti plej multajn poentojn dum la jaro, je la
Zamenhoffesto en Decembro, estos doni-
taj premioj, ekzemple Esperanto-libroj.
6. Golden jam preparis provizoran liston por
atribui poentojn, kiuj respegulas la gravecon
de la variaj agadoj. La nombroj povas esti
modifitaj konforme al specialaj kondicoj en

tri ekzemploj"'
Por la plenumado de la funkcioj de prezidauto
oni ricevas 100 poentojn jare.
Por frekventado de lingvokurso (gis la fino) oni
ricevas ankau 100 poentojn.
Por varbodode nova membro por la klubo oni
ricevas 25 poentojn.
La ludo unuflanke estas ludo inter klubano|.
Ce tio spertoj Esperontistoj havas pli bonon
soncon ol nespertaj. Aliflonke oni ankau nne
zuras la progreson de la ludanto; ^
granta plimultigo de poentoj kompore o °

"  ankouantaua jaro estas premiota. Ce tio
novaj Esperontistoj hovos bonan
La Oro Ludo povas esti pligrandigiW
konkurso inter la kluboj kaj poste int®'^ °
landaj asocioj. ^
Mi opinias ke sportemoj homoj mult®
tiun ludon. Gi ne nur kreos grandan
por la ludantoj, sed ankau grandan
por la tuta Esperanto-movado, estante 9''°" °
motivo por aktivigodo de la membroj- a
Esperanto-movado ne havas monon 9°'^
kompensi multmeritojn membrojn. Perpo®"^°l
la estraro havus la eblecon laudi ilin;/°l
oftaj plendoj, ke la malgustaj personoj estas
laudataj, silentigos. B<=do Schneider



Studrondo

Balt-Mara turisma renkoriHgo en Stral-
sund la 1 a gis 3a de Okfobro 1993

Tiun renkontigon partoprenis 12 membroj de
HES, inter III estis 6 gestudrondanoj.
Estis la unuG fojo, ke nl vizltis la geesperantls-
tojn de Stralsund. Nl alvenis aOte respektlve
trajne. La autovojagantoj atlngis Stralsund tra
lunbrlllglta pejzago. En Stralsund nl estis tre
kore bonvenlgltaj.
La venontan matenon nl ekkonis la allajn
partoprenantojn. Entute nl estis 32 Esperan-
tistoj el Danlando, Svedio kaj Germa-
nio. Dum la rica matenmango nl elektis Inter
du dlversoj ekskursoj. Unu grupo veturls al
Hiddensee kaj la alia al Slubbenkammer.
Sub gvldo de SInjoro Borgwardt la unua
grupo veturls aute gIs Schaprode kaj sipe al
Kloster sur la Insulo Hiddensee. La grupo
tromlgrls la plagon ce la Balta Maro sen
Elsbeth Wielgus, klurestlspro slafussanlglnta
pledo. Post kelkaj cent metroj ankau Eva Label
forlcslslagrupon protrogranda penomorsante
tra la sablo. SI plulrls sur la digo kaj sekvis
grupon pll antaue, pensante, ke estas la resto
de sla grupo, sed si ne povis atlngi gin. La
vera resto de la grupo ne sekvis la digon, sed
nur trapasis gin, kaj sur la strato returnis
norden. Sen Elsbeth kaj sen Eva III atlngis
monteton de kle ekzlstas bona eirlgardo de
sur la Insulo Hiddensee. Revlnlnte al la have-

Balta Maro

no onl vidls Elsbeth en restoracio, sed ne Eva.
La grupo estis en granda zorgo pri Eva. Cu si
vojerarls? Sed si revenis suflce frue ontou la
reveturo de la pramo.
La dua grupo veturls automobile al Stubben-
kammer - la nordorlenta pinto de Insulo Ru-
gen. Nl vizltis Stubbenkammer kaj Konig-
stuhl. La kret-rokoj estis Imponaj.
Irmgard, Bade, Burkhardka\ frankmajstris la
migradon Inter Kdnigstuhl kaj SaOnitz, kle
Hannelore atendls llln. Ill estis tre trcblovltaj
kaj guls kafon kaj kukon. Kontrou la malle-
vlganta suno la grupeto veturls al Stralsund.
Vespere cluj renkontlgis en la historia Schee-
le-Haus, kle estas la Esperantoklubejo de
Stralsund. Tie nl festis, auskultis svedan fioron
kaj mem kantis kanzonojn de Mecklenburg
tradukltaj de GunterEbert. En la afabia rondo
finlgis bela vespero.
Bedaurlnde pluvis dum la lasta togo. lomen nl
Iris vizltl la urbcentron kaj la Marmuzeon.
CIceronIs nin Hans-Joachim BorgwardtUa la
Impresa Marmuzeo.
Post la komuno tagmango en la fama re
storacio Kogge, nl adiauls kaj hejmveturls. La
hejmvojago denove estis agrabia kaj gaja.
Ni estas donkaj al la gesamideanoj en
Stralsund pro tiu bela semainfino.

Gis la revido.
La Studrondo de
HES

Hiddensee

Rostock
Stralsund

raportis

Hannelore
Brunow



JUNULARO ^
Hamburger Esperanto-Jugend
Quf den Jugendumwelttagen

Hamburg (JWu). Angekundigf als die "groBte Jugendumweltveranstaltung
Deutschlands im Jahre 1993" waren die Erwartungen vieler teilnehmender
Gruppen an der Veranstalfung vom 29. bis 30. Sepfember 1993 in der
Markthalie grofl. Das Ergebnis, ailerdings, war fiir die meisten erniichternd.

Statt der erhofften jungen Besucfierscharen ten. Auf die Frage, warum denn Esperanto
hielt sich der Andrang in Grenzen. Wenn nicht im Rahmen des Unterrichts zumindest
nicht zustdndige Lehrer die Schiilar zu den Erwdhnung findet, war die Antwort eines
Jugendumwelttagen im Rahmen des Unter- Lehrerssehraufschlu6reich: "Wirhaben ganz
richts mitgenommen hdtten, hdtte wohl kaum andere Sorgen als Esperanto. Esgehtdarum,
jemand den Weg zur Markthalie gefunden. dafi ein groBer Teil der Schuler iiberhaupt
Das Interesse der Schuler an den Umweltthe- nicht mehrlernen will. Unsre Aufgabe besteht
men war verhalten. Und nach 13 Uhrwarnur dorin, die Lernwilligen vor den anderen zu
noch gdhnende Leere in den Hallen, und das, schiifzen." Bleibtzu hoffen, daB diese Aussa-
obwohl die Veranstaltung an beiden Tagen ge ein Einzelfall ist und nicht den wahren
bis abends urn 20.30 dauern sollte. Zustand an Hamburgs Schulen widerspeigelt.

Die Hamburger Esperanto-Jugend, die sich Auch im ndchsten Jahr sollen wieder Jugend-
zum Ziel gesetzt hatte, gerade Schiiler iiber umwelttage in Hamburg stattfinden. Die Ver-
die Moglichkeiten der leichfesten Fremdspra- anstalter haben aus der zum Teil mangelhaf-
che der Welt zu informieren, hatte fast nur ten Organisation und Offentlichkeitsarbeit
wegen der aufgestellten Lostrommel von Schu- gelernt und fur die ndchste veranstaltung eini-
lern Besuch. Informationen wurden verteilt ge Anderungen vorgesehen.
und einige Fragen beantwortet, viel Resonanz
war aber nicht zu spuren. Die Hamburger Esperanto-Jugend wird daher

auch im ndchsten Jahr einen neuen Aniauf
Dafur kamen einige interessante Gesprdche unternehmen, Schulern die Faszination der
mit Lehrern zustande, die sich nach anfdngli- Internationalen Sprache zu vermitteln.
cher Skepsis doch positiv zu Esperanto stell- jurge^ wM

72a GERmZInZI €:
ESPERANTO-KONGRESO
20a - 23a de Majo 1994
en KIEL - gpud la Balta Moro



Hamburga Esperanto-Societo r.a.

Esperanto-Verein Hamburg e*V.

Kotizoj 199^ H
Kategorio HES GEA entute GM:

Plena membro 55,- 60,- 115,- rao

Fcmiliano 35,- 30,- 65,-

Studento, Lernanto, •*
Membro sen enspezoj ^
Senlcborulo J

35,- CO
o

s,
t

65,-

Junulo gis 26 jaroj 30,- 30,- 60,-

Patrono membro de GEA 55,- 120,- 175,- -vio

Kurso (porne-membroj): 150,- reduktito: 75,-

Bonvolu giri al la konto de HES, indikcnte celon kcj nomon
au pagu kontanfe a! nia kasistino Hella Lanka.

Giradon direktu al: Hamburga Esperanto-Societo,
Postgirokonto Hamburg n-ro 173 22 - 207

Atentu!
La kotizoj de HES ankorau ne plialtigis en 1993 pro la
ekstrema plialtigo de GEA. Tamen por 1994 necesas
piialtigoA kiun ni jam decidis dum la jarcefkunveno en
Februaro 1992. Lau tiu decide la HES-kotizoj por ciuj
kategorioj - escepte de junuloj - plialtigos je 10/- GM.


